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Obraz/Displej
• Typ: TFT - transreflexný
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 2 palec
• Rozlíšenie: 220 x 176 pixelov, 65 tisíc farieb
• Riadky textu: 8
• Farba podsvietenia: Biela

Zvuk
• Ekvalizér: 5 pásiem
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Hip Hop, 

Rock, Hovorené slovo, Pop, RnB, Dance, 
Electronica, Lounge

• Frekvenčná odozva: 20 - 16 000 Hz
• THD: 0,1%
• Odstup signálu od šumu: > 82 dB
• Výstupný výkon: 2 x 5 mW (16 Ohmov)
• Citlivosť: < 100 dB
• Prispôsobiteľné ekvalizéru: áno
• Zdokonalenie basov: SRS WOW

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, Windows Media™ 

Audio, WAV
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a 

VBR
• Rýchlosť prenosu WMA: 32-192 kb za sekundu
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8/11025, 16/

22050, 32/44100, 48
• Pamäť zásobníka: 64 MB
• Podpora ID3 označenia: Názov albumu a meno 

interpreta, Názov žánru, Názov skladby a meno 
interpreta

Audio záznam
• Nahrávanie hlasu: áno
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Formát audio súboru: WAV

Pamäťové médium
• Typ pamäte: Pevný disk
• Kapacita pevného disku: 30* GB
• Kapacita pamäte pre hudbu: Až 15 000 skladieb*

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 5 V
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Konektor: Konektor doku Philips

Užitočná funkcia
• Indikácia nabíjania batérie: áno
• Indikácia nabitej batérie: áno
• Indikácia slabej batérie: áno
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice
• Jazyková podpora: Angl., Fran., Špan., Hol., Nem., 

Port., Švéd., Tal., Čín. jedn., Čín. trad., Jap., Kór.
• Superscroll: áno

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC/Nabíjačka: Multinapäťový 

(AY4110)
• USB kábel: v kombinácii s adaptérom AC/ DC 

v kábli Y
• Slúchadlá: SHE9500BI/00
• Puzdro: Ochranné puzdro (AY4238)
• Disk CD-ROM: s inštalátorom, PC softvérom, 

príručkami
• Príručka používateľa na disku CD-ROM: EN, FR, 

ES, NL, DE, PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, 
PL, SL

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt: áno

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows XP (SP1 a 

novší)
• Procesor: Pentium II alebo lepší
• Miesto na pevnom disku: 100 MB
• Pamäť RAM: 64 MB
• Mechanika CD-ROM: áno
• Zvuk. karta: áno
• Videokarta: áno

Rozmery
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Rozmery balenia (Š x V x H): 153 x 95 x 153 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

64 x 104 x 16 8 mm
• Typ balenia: D-box
• Rozmery hlavnej lepenky: 165 x 305 x 165 mm
• Hmotnosť produktu: 150 g kg

Napájanie
• Kapacita batérií: 830 mAh
• Typ batérie: Li-ion
• Čas nabíjania: 1 hodina rýchlonabíjanie (70%), 4 

hodiny úplné nabíjanie hod
• Nabíjateľná: áno
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: až 17 hodín*

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Prezentácia: áno

Softvér
• Windows Media Player 10: áno
• Správca zariadení: áno
• PlaysForSure: Audio - prevzatie, Audio - 

registrácia

Zvukový záznam
• Vstup: analógové
• Formáty nahrávania: PCM
•

Jukebox
30 GB*  
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